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Structure Billede

 Clear-knap
 Forlad programmeringsfunktionen

  On / Enter-knap
  Klar til åbning  
LED lyser ved indtastning af en gyldig åbningskode og ved gennemført 
programmering
  Batteriskiftsymbol 
Når denne LED lyser, skal alle 3 batterier udskiftes 
(LR6 / AA / 1.5 V / Alkaline).
  Klar til indtastning /programmering  
Når der skiftes til programmeringsfunktionen lyser denne LED.  
Den slukker, når programmeringsfunktionen forlades igen.
  Afvisning af indtastning / blokeringstid 
LED’en lyser ved indtastning af en ugyldig kode eller ved 
fejlprogrammering. Hvis der indtastes en forkert kode tre gange  
i træk, blokerer låsen for betjening i 5 minutter. I denne periode 
blinker LED’en. Åbning er ikke mulig i denne tilstand, heller ikke  
med gyldig åbningskode.
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Kære kunde

Tak fordi du valgte et pengeskab fra BURG-WÄCHTER med SECUTRONIC-
elektronik. Denne elektronik er certificeret iht. ECB•S klasse A, og kan åbnes 
med en pinkode.  
Du har hermed fået et produkt, der opfylder ekstremt høje sikkerhedskrav  
og som er udviklet og produceret efter de nyeste tekniske muligheder. 

Vigtigt: Læs hele brugsanvisningen før programmering, og gem denne 
vejledning til senere reference, så du altid kan slå op i den.

Vi håber, du er tilfreds med dit nye pengeskab fra BURG-WÄCHTER.

Venlig hilsen BURG-WÄCHTER KG.

Vigtige oplysninger vedrørende vores elektroniklåse
Generelle oplysninger: Sørg for, at hverken koder eller kodebærere 
ender i hænderne på uvedkommende. Opbevar derfor altid koder og 
kodebærere på et sikkert sted, som uvedkommende ikke har adgang til. 
Skulle en kode eller en kodebærer blive væk, skal låsen indstilles til en 
ny kode/skal kodebæreren ændres eller udskiftes.

–  Fabrikskoden skal ændres, så snart låsen tages i brug.
–  Der må ikke bruges koder, der er nemme at gætte (f.eks. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
–  Personlige data (f.eks. fødselsdage) eller andre data, som kan gættes ud fra 

kodeindehaverens identitet, må ikke benyttes.
–  Alle ændringer i brugerkoden skal udføres, mens døren til værdiboksen er 

åben! Når låsesystemet er indstillet til en ny kode, skal det aktiveres flere 
gange med den nye kode, mens døren er åben.

Generelle oplysninger
Der stilles en pinkode til rådighed for dig til åbning. 

Pinkode: 123456 (fabriksindstilling)
 
Pinkoden er altid 6-cifret.
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Tekniske specifikationer

Antal pinkoder 1

Blokeringstid Efter 3 forkerte kodeindtastninger 5 minutter, 
derefter for hver ny forkert indtastning 10 minutter

Strømforsyning 3 stk. LR6 / AA / ALKALINE

Tilladte driftsvilkår -15 °C til +50 °C
Op til 95 % rel. luftfugtighed (ikke kondenserende)

Menustruktur
På de enkelte cifre på tastaturet står der tal og bogstaver.  
Til programmering af de enkelte funktioner indtastes der tal-/
bogstavkombinationer. Begyndelsesbogstaverne i en programmeringsproces 
udgøres af talkombinationerne (for at gøre det let at huske). Dette vil blive 
beskrevet nærmere under de enkelte undermenuer.

Åbning med pinkode
-  Tryk på knappen ”On/Enter”. 
-  Indtast pinkoden. Ved korrekt kodeindtastning lyser den grønne LED,  

ved forkert kode den røde. 

Drej dørhåndtaget med uret for at åbne døren.

Adgang til programmeringsfunktionen til ændring  
af låsens indstillinger

– Tryk på  knappen ”On / Enter”.
– Indtast  cifrene 76 (Program mode).
– Tryk på  ”On / Enter”, og indtast den gyldige pinkode.

Ved indtastning af den gyldige pinkode lyser den grønne LED kortvarigt, 
derefter blinker den gule LED. Så længe den gule LED ”Klar til indtastning/
programmering” blinker, befinder du dig i programmeringsfunktionen og kan 
udføre forskellige handlinger.

Handlinger i programmeringsfunktionen
Ændring af pinkode

– Indtast  cifrene 22 (change code), og tryk derefter på ”On / Enter”.
– Indtast  ny kode (6-cifret), og godkend med ”On / Enter“.
–  Indtast ny kode igen, og godkend med ”On / Enter”. 

Under hele proceduren blinker den gule LED. 
Ved gennemført ændring lyser den grønne LED.

Forlad programmeringsfunktionen ved at trykke på knappen ”Clear”  
to gange.
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Tekniske specifikationer

Antal pinkoder 1

Blokeringstid Efter 3 forkerte kodeindtastninger 5 minutter, 
derefter for hver ny forkert indtastning 10 minutter

Strømforsyning 3 stk. LR6 / AA / ALKALINE

Tilladte driftsvilkår -15 °C til +50 °C
Op til 95 % rel. luftfugtighed (ikke kondenserende)

Menustruktur
På de enkelte cifre på tastaturet står der tal og bogstaver.  
Til programmering af de enkelte funktioner indtastes der tal-/
bogstavkombinationer. Begyndelsesbogstaverne i en programmeringsproces 
udgøres af talkombinationerne (for at gøre det let at huske). Dette vil blive 
beskrevet nærmere under de enkelte undermenuer.

Åbning med pinkode
-  Tryk på knappen ”On/Enter”. 
-  Indtast pinkoden. Ved korrekt kodeindtastning lyser den grønne LED,  

ved forkert kode den røde. 

Drej dørhåndtaget med uret for at åbne døren.

Adgang til programmeringsfunktionen til ændring  
af låsens indstillinger

– Tryk på  knappen ”On / Enter”.
– Indtast  cifrene 76 (Program mode).
– Tryk på  ”On / Enter”, og indtast den gyldige pinkode.

Ved indtastning af den gyldige pinkode lyser den grønne LED kortvarigt, 
derefter blinker den gule LED. Så længe den gule LED ”Klar til indtastning/
programmering” blinker, befinder du dig i programmeringsfunktionen og kan 
udføre forskellige handlinger.

Handlinger i programmeringsfunktionen
Ændring af pinkode

– Indtast  cifrene 22 (change code), og tryk derefter på ”On / Enter”.
– Indtast  ny kode (6-cifret), og godkend med ”On / Enter“.
–  Indtast ny kode igen, og godkend med ”On / Enter”. 

Under hele proceduren blinker den gule LED. 
Ved gennemført ændring lyser den grønne LED.

Forlad programmeringsfunktionen ved at trykke på knappen ”Clear”  
to gange.

Udskiftning af batteri
1

2

3

4

Batterier: 3 x 1,5 V AA (LR6)

Bortskaffelse af batterier
Kære kunde
 
Du kan hjælpe med at mindske affald. Hvis du på et tidspunkt har til hensigt 
at bortskaffe dette produkt, skal du huske, at mange af de komponenter, det 
består af, er fremstillet af værdifulde materialer, som kan genbruges. Smid 
venligst ikke udstyret ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, 
men indhent oplysninger hos kommunen om indsamlingssteder for elskrot.

Vi gør opmærksom på, at elektrisk og elektronisk udstyr 
som f.eks. batterier ikke må smides ud sammen med 
husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på en dertil egnet 
måde. Spørg den ansvarlige myndighed i din by/din kommune, 
hvor der kan afleveres batterier og elskrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at dette apparat opfylder 
kravene i direktiv 2014/30/EU (RED), (EMC) og 2011/65/EU (RoHS). 
Det fulde indhold af EU-overensstemmelseserklæringen er 
tilgængeligt på følgende internetadresse: www.burg.biz

Vi tager forbehold for fejl og ændringer.
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